
Veká taneční zábava 
Kardašova Řečice 

9. listopadu 1968 

Hrají : Dívčí dechovka                                       Taneční orchestr 

            SlaVIA Pramen Kaplice                           Komunální služby města Vodňan 

řídí: Maruše Bukovská                                      řídí: Václav Veselí 

 

Začátek ve 20:00 

Vstupné 10Kčs 

 

 

Taneční zábavě předcházel zápas dívčí kopané 

Slávia Pramen Kaplice – jedenácka okresu Č. Krumlov 

(4:0) 

Vstupné bylo 5Kčs a 3 Kčs (prodáno 342 vstupenek) 

Na taneční zábavu bylo prodáno 1150 vstupenek 

(kapacita Kulturního domu 550 míst )viz další dokument. 

Jednalo se asi o největší návštěvu v historii Kulturního domu. 
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Závodní organizace ČSU
Iioko*ro tivní depo Veso3.,í n.LužJ

Pošto: Ve§eii Dr . lokr"r, lábor
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Štatarý JanrRadouňka č. ]"1
okresJ. iírade c

Mráz KarelrVeselí n"L. ír3
okres Tábor

),

Jokého druhu hudby bude p9užitg Jnřípodně i reprodukovoné nebo klovírního _doprovodu)
Jde_li o hudební soubor _ Dív_ěí dcbbvá hudbarS}avie Pra.nen,Kaplice,
;át o ;,ne"o-o ;*eno uáa"uciho Ťaneěn{ orchestr t$ města Vodňan, řídí

řídí s.Bukovská
V.Yeselý

V místnosti - no prostronství
(odreso o přesný nózev)

Kopocito místo pořódóní, tj. '
nejvyšší počet osob, jež pojme Ceny

vstupného
podle druhů

9. L]-.68 l 20.00

Podnik bude _SE&ffi plokótovón. - Bude použito zaiízení
Bude uspořódóno věc,nó tombolo s heiirím kopitólem: n9
Nehodící se škrtněte.

POVOLENÍ K USPOŘÁDANÍ PRODUKCE
UDĚLUJEMĚ S TĚM|TO PODMíIr|KAMI:

1. Jste povinni dos zřetelně oznočen

2, ročen. Přís
posunu.

pro místní,vysílóníl ..
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i,r*:p9ffixo,+ťt$'li" kulturu rody NV.

.. Odbor
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oKREsNí NÁRooNí vÝgon v JINDŘtcHovĚ, HRADcI
Telefon: ?,24L, n42, 2243, 2244, 2245

^. 
Kul/68-456-J a odbor kultury

čsp

V Iindř. Hr€dci B'X,1968

zo čsu pri
lokomotivnírr depu
Veselí n L.

s. Šlastný

IĚ:: * žád,osti o povolení zvýšeného vs+.upnóho na taneční zábavu 9.XI. v K.ŘeČici

K ťaší 
žáťtos+.i sdělujeme, že ji nemůžeme kledně vyřídit pokud:

a"/ nepři}ožíte rozpočei aátlaaůrkterý zttŮvodŤí tak vysoké vstupné 12.-KČs na
osobu (rozpočet předpokl.příjnů a náklaaů),

b,/ ke kažťlé žádosti nutno při}ožit 5.-Kčs ko}ek jako správní poplatek"

/
Se soudružskýý pozdravem

MiloslavJarríček
inspektor

ffi:,
'r-,.*rr lír 6ó86 6
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Odbor kuliury 0ř{Y
ní zábavěrvzh}edem
osobu.

Jindřichově }Ira*.ei
tomurže účinkují 2

svo3"uje pby př.r výše uvedené_ taneč-
hud.b"t, vybíráno vstupná }§.-Kčs nak

J.Eradec 14.řijna 1968

fiki"gsni

Mi&os}av .T

inspekt

nárndní
odb kultury
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